
waterdrop® Kids Bottle
Waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen

Bedankt voor jouw aankoop van een waterdrop® Kids Bottle (het Product). Lees de
volgende waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door voordat je het product
gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Voor de veiligheid en gezondheid van je kind.

WAARSCHUWING!

Dit product mag alleen onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
Het voortdurend en langdurig zuigen van vloeistoffen veroorzaakt tandbederf. Dit geldt
vooral voor gezoete dranken.
Houd onderdelen die niet gebruikt worden buiten bereik van kinderen.
Weggooien bij de eerste tekenen van beschadigingen of defect.

Het product is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar en mag niet worden gebruikt voor het
voeden van zeer jonge kinderen.
Houd onderdelen die niet gebruikt worden buiten bereik van kinderen.
Het product is niet geschikt voor de magnetron (ontploffingsgevaar / materiële schade).
Nooit vullen met inhoud boven 50°C. Extreem hete vloeistof kan inwendige druk opbouwen
die kan leiden tot vloeistoflekkage en brandblaren.
Waterdrop Toddler Bottles kunnen alleen gecombineerd worden met de bijpassende
productserie.

Belangrijke instructies voor gebruik

Dit product is bedoeld voor meermalig gebruik.
Gebruik het product niet als de primaire verpakking of het product zelf tekenen van
beschadiging of defecten vertoont.
Voor het eerste gebruik en na elk volgend gebruik moet het product grondig worden
gedemonteerd en gereinigd om de hygiëne te waarborgen. Dit geldt ook voor onderdelen die
misschien niet zichtbaar zijn, maar waar vloeistof kan zijn doorgekomen. Zorg ervoor dat alle
onderdelen worden gewassen en afgespoeld met schoon water om eventuele resten te
verwijderen.

Bij het reinigen in de vaatwasser kan er schade ontstaan aan het ontwerp door agressieve
schoonmaakmiddelen. Om ervoor te zorgen dat het ontwerp zo lang mogelijk intact blijft,
verzoeken wij je het product met de hand af te wassen.
De Pull-Up Cap kan in de vaatwasser gewassen worden op temperaturen tussen 60-90°C.
Vermijd schoonmaakmiddelen met bleekwater of chloor.



Gebruik geen scherpe voorwerpen om het product te reinigen (risico op beschadiging).
Gebruik geen fornuis, magnetron, oven of vuur om gevulde en verzegelde Kids Bottles te
verwarmen (ontploffingsgevaar / materiële schade). Deze manier van verwarmen kan de
inhoud doen exploderen.
Bij gebruik van de Bottle met Pull-Up dop mag hij niet gevuld worden met hete of
koolzuurhoudende dranken. Dit kan leiden tot overdruk, waardoor de fles kan lekken.
Zorg ervoor dat het ventiel na elke reiniging van het deksel goed op zijn plaats zit en draai
de sluiting goed vast vóór elk transport.

Wij raden aan de fles alleen met water en dunne vloeistoffen te vullen en te gebruiken.

Distributiepartner: Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14, 1060 Wenen /
Oostenrijk, www.waterdrop.com


